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Laatste nieuws over
Kalterbroeken
Graag informeert de gemeente
Westerveld u regelmatig over de
nieuwste ontwikkelingen in de wijk
Kalterbroeken in Diever. Via deze
nieuwsbrief bent en blijft u altijd op
de hoogte van het laatste nieuws.
Wilt u voortaan deze nieuwsbrief
digitaal ontvangen? Laat het ons
weten en stuur een e-mail naar
info@gemeentewester veld.nl.
Natuurlijk kunt u ons ook bellen:
14 0521.

Informatie voor en
over Kalterbroeken

Start verkoop 8 kavels
Maandag 10 december
Maandag 10 december is het zover. Gemeente Westerveld start met de verkoop
van 2 keer 4 kavels in het noordelijk gebied van Kalterbroeken.

Denk aan je
maximum snelheid

Wilt u een vrijstaande, duurzame woning bouwen in
de wijk? En wilt u wonen op één van de acht kavels
vlakbij de ecozone? De gemeente organiseert een
informatie-avond bestemd voor aspirant kopers. De
kavels zijn verdeeld over twee woonvelden. Het is de
bedoeling dat de toekomstige bewoners van zo’n
woonveld samen aan de slag gaan met hun
toekomstige leefomgeving en met elkaar afspraken
maken over de grootte van ieders kavel. Natuurlijk
zorgt de gemeente voor begeleiding.
Informatieavond voor aspirant kopers
Tijdens deze avond komen diverse onderwerpen aan bod. Bijvoorbeeld: aardgasloos
en duurzaam bouwen, verkaveling van een woonveld hoe doe je dat, hoe schrijf je in
op een kavel en wat kost dat, lotingprocedure en grondprijzen. Ook kunnen
toekomstige kopers kennis maken met het bouwteam van de gemeente.

Een matrixbord aan de Koelgoorn
vermeldt straks de snelheid waarmee automobilisten door de straat
rijden. Harder dan de toegestane
30 km? De chauffeur ziet het meteen.
Veelgehoorde opmerking van buurtbewoners is dat er in de Koelgoorn
regelmatig te hard gereden wordt.
Het matrixbord draagt eraan bij, dat
iemand zich bewust wordt van de
snelheid waarmee hij of zij door de
straat rijdt en zijn snelheid aanpast.

Waar en wanneer
Op 10 december 2018, 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur), in de hal van het
gemeentehuis in Diever. In verband met de organisatie stellen we het op prijs als u zich
aanmeldt. Dat kan via info@gemeentewesterveld.nl

Inrichtingsplan Kalterbroeken
In de afgelopen maanden heeft de gemeente de vertaalslag gemaakt van de concept
versie van het inrichtingsplan naar een definitief plan voor de leefomgeving in de wijk.
We hebben van veel mensen reacties gekregen op de concept versie. Graag laten wij u
zien wat wij met uw opmerkingen en reacties hebben gedaan. Vanaf 17 december is
deze informatie inclusief het definitieve inrichtingsplan te vinden op de website
www.gemeentewesterveld.nl.

Nieuws Kalterbroeken
Bouwbedrijf Toeck
start met bouw

Veiliger wandelen over
houten vlonder
Het voetpad naar de ecozone bestaat voor een deel uit een houten vlonder. Het
hout blijkt in de praktijk vaak heel glad te zijn. Natuurmonumenten is bezig om
een manier te vinden waardoor de vlonder veiliger wordt voor voetgangers. Een
proefvlakje met een speciale laag bleek niet voldoende. Daarom wordt er nu gaas
aan gebracht. Vragen, tips? Neem gerust contact op met Tineke Bouwmeester
t.bouwmeester@natuurmonumenten.nl, telefoonnummer 06 1209 0113.

Plan? Nee, werkelijkheid
Op maandag 5 november is Bouwbedrijf
Toeck van start gegaan met de bouw van
een aantal nieuwe woningen in de wijk.
Samen met de toekomstige bewoners
maakte het bedrijf er een feestelijk moment
van. Ook interesse in een woning aan Acht
Boerijen? Kijk op www.toeck.nl of mail naar
welkom@toeck.nl.

Samen
natuurklussen

Ook het noordelijk deel van Kalterbroeken is nu overduidelijk een 'woonwijk in
wording'. De aannemer is druk bezig met bouwrijp maken van het gebied. Een
groot deel van de wegen ligt er al. Daardoor kunt u langs de diverse woonvelden
lopen.

0DE1C.

Op zaterdag 1 december organiseert
Natuurmonumenten weer een dag om
gezamenlijk allerlei werkzaamheden in de
ecozone uit te voeren.
Meehelpen? De start is om 9.00 uur aan het
begin van de houten vlonder in de wijk.
Gereedschap en werkhandschoenen zijn
aanwezig. We ronden om 12.00 uur af.
In verband met de voorbereidingen willen
we graag weten met hoeveel mensen we aan
het werk gaan. Aanmelden kan via een mail
aan fenna.leibbrand@ziggo.nl.

Actieve Kalterbroekers!
In de afgelopen periode is regelmatig gesproken over de leefomgeving in de wijk.
Onder andere doordat er een inrichtingsplan
moest komen voor het noordelijk deel.
Voor nogal wat buurtbewoners aanleiding om
samen na te denken over bijvoorbeeld
speelmogelijkheden voor de kinderen in de
wijk en op welke plekken dan. Meer weten?
Meedoen? Laat het weten en mail naar
info@gemeentewesterveld.nl.
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